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 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين-قال المصنف   : -رحمنا هللا وا 

بالعشلا،، خخلرع عملر  -صللى هللا عليله وسللم-قال: أعتم النبي  - عنامارضي هللا-وعن عبد هللا بن عباس 
))لوال أن اشق خقال: الصالة يا رسول هللا، رقد النسا، والصبيان، خخرع ورأسه يقطر يقول:  -رضي هللا عنه-

 .على أمتي أو على الناس ألمرتام باذه الصالة هذه الساعة((
م وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسل

 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف 
صتية  دختول  ت   أعتتم "-صلى هللا عليه وسلم-قال: أعتم النبي  -رضي هللا عناما-"عن عبد هللا بن عباس 

هم، يعن  دخل    نجد ودخل    الش ء وا غراق، يعن  دخل    العتم ، وه  اشتداد الظالم، كما يقال: أنجد وأت
بالعشتتاء، وعر نتتا  -عليتته الصتتالل والستتالم-تهامتت ، وأمستتى وأصتتب ، هتت ا متتدلول هتت ه الصتتية ، يعنتت  تتت خر النبتت  

متى يبدأ وقت صالل العشاء ومتى ينته ؟ من مةيب الشفق األحمر إلى منتصف الليل، كما  ت  حتديع عبتد هللا 
  بثلتتع الليتل، والحتتديع التت   يستتتدل بته الجمهتتور علتتى وقتتت صتتالل بتن عمتترو، ومقتضتتى إمامتت  جبريتل أنتته ينتهتت

العشتتاء يمتتتد إلتتى للتتو  الصتتب ، لتتيف  تت  النتتوم تفتتري  إنمتتا التفتتري  علتتى متتن يتتؤخر الصتتالل حتتتى يتتدخل وقتتت 
ن كتان  يته دةلت  إة أنته متن العتام المخصتوم،  هتو مخصتوم بالصتب  اتفاقتا ، صتالل  الصالل األخرى، وه ا وا 

د وقتها حتى دخول األخرى الت  ه  الظهر، ولتكن العشاء ك لك،  حديع عبد هللا بن عمترو نتم الصب  ة يمت
    ه ا الباب،  ال يجوز تقديمها على مةيب الشفق، وة يجوز ت خيرها عن نصف الليل. 

غيتر يعن  من  خي صالة العشا،، خخرع عمر خقال: الصالة يا رسول هللا" -صلى هللا عليه وسلم-"أعتم النبي 
،  الحديع  يته دليتل علتى تنبيته األكتابر، وأن هت ا ة يختل -عليه الصالل والسالم-عمر يستليع أن ينبه الرسول 

بمنزلتهم و   تقديرهم واحترامهم، التنبيه ب سلوب مناسب، ما يقول: ت خرت، ولما ا ت خرت؟ أو عللت الناف، ما 
يتتا رستتول هللا رقتتد النستتاء والصتتبيان، وهتتل المتتراد بالنستتاء يمكتتن يقتتال مثتتل هتت ا بالنستتب  لاكتتابر، متتا ا قتتال عمتتر؟  

والصتبيان الت ين هتم  ت  المستجد ممتن ينتظتر الصتالل أو البيتوت بحيتع شتق علتيهم ولتال علتيهم انتظتتار األزوا  
واآلباء؟ يعن  األقرب أنهم ال ين    المسجد ينتظرون الصالل، لكتن أيضتا  احتمتال آختر أنهتن النستاء اللتوات   ت  

 -عليلله الصللالة والسللالم-خخللرع  "رقللد النسللا، والصللبيان رقتتدن  ينتظتترن الرجتتال لتتال علتتيهن اةنتظتتار البيتتوت
أو على الناس لوال أن أشق على أمتي )) :-عليه الصالل والسالم-يقول  "ورأسه يقطر من وضو، أو من غسل
شك متن التراو ، يعنت  هتل  لوة أن أشق على أمت  أو على الناف ه ه  ((ألمرتام باذه الصالة خي هذه الساعة

ولتوة حترا امتنتا ،   ؟لوة أن أشق على أمت ، أو لوة أن أشتق علتى النتاف  :-السالمعليه الصالل و -قال النب  



إيجتاب أو استتحباب؟ إيت؟؟ أمتر  ((لتوة أن أشتق علتى أمتت  أو علتى النتاف ألمترتهم)) ر لوجود المشق امتنع األم
يعنتت  يستتتحب تتت خير الصتتالل إلتى هتت ا الوقتتت، إلتتى هتت ه الستتاع ، وجتتود، أمتر إيجتتاب، أمتتا أمتتر اةستتتحباب  هتو م

 ،األمر أمر اةستحباب موجود ((لوة أن أشق على أمت  ألمرتهم بالسواك)) :-عليه الصالل والسالم-نظير قوله 
اةستتتتحباب ألن أمتتر    علتتى أن األمتتر األصتتل  يتته الوجتتوب يجتتاب، وهتت ه متتن أقتتوى األدلتتاإللكتتن الممتنتتع أمتتر 

يستتدلون بمثتل هت ا علتى أن ،   هتل العلتم يجتاباألمر المللق    التنم هتو أمتر اإل    موجود، بق  المنف  هنا
يَن َيَخلال َفوَن َعلْن َأْملر ه   :-جتل وعتال-ضاا ه ا إلتى مثتل قولته اناألمر أصله للوجوب،  إن  ( 36)] }َخْلَيْحلَذر  الذلذ 

  ألمر األصل  يه الوجوب.لعلم ب ن اه  م هب جماهير أهل ا [سورل النتتور
يعنتتت  بعتتتد أن دختتتل الظتتتالم التتتدامف، والعتمتتت   ((هتتت ه الستتتاع ))يعنتتت  صتتتالل العشتتتاء  بهتتت ه الصتتتالل ((ألملللرتام))

ة تةلبتتنكم )) النهتت  عنهتتاتستتمي  العشتتاء بالعتمتت  جتتاء  "-عليلله الصللالة والسللالم-أعللتم النبللي " :الشتتديدل، يقتتول
 ستميت عتمت  دليتل  ((لتو يعلمتون  ت  متا العتمت ))التنم الصتحي   وجاء أيضتا   ت  ((األعراب على اسم صالتكم

 اه ، وأن إلالق ه ا لبيان الجواز.على أن النه  للكر 
 ت خيرها أ ضل، وه ا إ ا وجد مجموع  من الناف    رحلت  أو  على الم مومين ل العشاء إ ا لم يشق ت خير صال

 بعد  لك  هو أ ضل من تعجليها، نعم.، أو نزه ، وة يشق عليهم ت خير الصالل إلى ثلع الليل
 عفا هللا عنك.
إذا أقيمل  الصلالة وحضلر العشلا، ))قلال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عناا-وعن عائشة 
  .((خأبدوا بالعشا،
  نحوه. -رضي هللا عناما-وعن ابن عمر 

 علام، وال وهلو يداخعلهصلالة بحضلرة طال ))يقلول:  -صللى هللا عليله وسللم-سلمع  رسلول هللا  :قال  :ولمسلم
 .((األخبثان

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
)ال( الصتالل   ((إذا أقيمل  الصلالة))قلال:  -صلى هللا عليه وسللم-عن النبي  -رضي هللا عناا-عن عائشة "

 العشتتاء  ا أقيمتتت صتتالل الصتتب  وحضتترللجتتنف يعنتت  جميتتع الصتتلوات، يعنتت  إ :هتت ه للجتتنف أو للعهتتد؟ إ ا قلنتتا
إ ا أقيمتت صتالل العصتر وحضتر العشتاء، ة تتدخل هت ه  ؟يمكتن وحضتر العشتاءإ ا أقيمت صتالل الظهتر  ؟ممكن

 :ألنه جاء ما يبين    بعض الروايتات صالل المةرب وه  المرادل  لكن إ ا أقيمت،    الحديع الصلوات الثالع
إلتى اللعتام، أمتا متن ة يحتتا  إليته  تال يتؤخر  وهت ه الروايت  تبتين أن المتراد بتالنم متن يحتتا  ((وأحدكم صائم))

وأحتدكم )) :وحضر العشاء لمن يحتا  إليته بتدليل روايت الصالل من أجل العشاء، أقيمت الصالل صالل الجماع ، 
والعلت   ت   لتك أنته لتو وليف    ه ا مبرر لترك الجماعت  لمجترد اةشتتةال باألكتل، الت   ة يحتتا  إليته  ((صائم

ثم يرجع إلتى  ،متهويقض  نهمحتا  إلى اللعام أثر ه ا على الخشو ، وعلى ه ا  يبدأ بالعشاء وهو  قدم الصالل
و تز  إلتى  ،صالته بعد أن  رغ باله، وأقبل على صالته،  إ ا أقبل على صالته حضر قلبه، أمتا إ ا تشتو؟  هنته

، جمهتتور علتتى أنتته ستتن شتتو ، والخشتتو  الوتتترك متتا هتتو بتت مف الحاجتت  إليتته، ة شتتك أن هتت ا مختتل بالخ ،الصتتالل
بمعنى أنه لو صلى الصالل بشرولها وأركانها وواجباتها ولم يخشع    ش ء منها ة يؤمر بإعادتهتا، ومتنهم متن 



، وممتن أوجبتته -رحمته هللا-ألنته لتب الصتالل، يعنت  ممتن أوجتب الخشتو  ابتن رجتب  متنهم متن اشتترله أوجبته، و 
وليف للمترء متن صتالته إة ره، وة شك أن الخشو  لب الصالل، وألال    تقري ،   اإلحياء -رحمه هللا-الةزال  
،  إ ا عقلها كلها كتب له األجر كامل ومو ور، عقل نصفها، عقل ربعها، عقل عشرها، قتد ة يعقتل منهتا ما عقل

متتا ة  ائتتدل وأشتتةله بشتتيئا ،  تتإ ا دختتل اإلنستتان  تت  صتتالته أقبتتل الشتتيلان يحتتول دونتته ودون صتتالته، ودون قلبتته، 
أ كتر كت ا وأ كتر كت ا،  :وقتال لته ،جتاءه الشتيلان الصتالل إ ا كبتر اإلنستان  ت  صتالتهه، ويحصل عجائب    من

 لمتا ركعتتين،  : صتل قتال ،ب نته د تن مبلةتا  متن المتال  نستيه :وي كر عن اإلمام أب  حنيف  أنه جاءه متن يقتول لته
ليتته، لكتتن متتا يتوقتتع متتن اإلمتتام أن يقتتول أن يقتتول مثتتل هتت ا الكتتالم، هتتو ينستتب إكبتتر  كتتر، وة يتوقتتع متتن اإلمتتام 

بركعتين وقصدك منها أن تحصل على ما ضيعت، هل ه ا صلى من أجل  -جل وعال-تقرب إلى هللا  :لشخم
األجتتر المترتتتب علتتى التتركعتين، أو متتن أجتتل التتدنيا؟ صتتلى متتن أجتتل التتدنيا،  تتال يتوقتتع متتن اإلمتتام أن يتت مره بمثتتل 

كمتتا هنتتا،  تتإ ا قتتدم اللعتتام وستتمع اإلقامتت   ون متتن أجتتل حاجتتته إلتتى اللعتتامأن يكتتهت ا، اةنشتتةال عتتن الصتتالل إمتتا 
هتت ا  وهتو  تت  أمتف الحاجتت  إليته يقتوم إلتتى الصتالل ويتتترك اللعتامبعتض النتاف متتن حبته للخيتتر وعتدم تفريلته  يتته 

دم  رص ، عنتدنا الرخصت  الشترعي  قت : إ ا قربت اإلقام  قال ،موجود، ويقابله لرا آخر ليف بحاج  إلى اللعام
لكن المس ل  مس ل  وس ، الدين وس  بين الةال  والجاهل، األول ة شك أنه على حرصته مت جور، لكنته اللعام، 

مجزئتت  مستتقل  للللتتب عنتتد الجمهتتور، صتتحيح ، ولتتو انشتتةل بالتته باللعتتام،   تتوت اإلقبتتال علتتى صتتالته، وصتتالته
و ألنه ليف بحاج  إليه، واألمور بمقاصتدها، هت  والظاهري  يبللونها، والثان  ي ثم بترك الجماع ، ولو قدم اللعام

 تت  الروايتت  - اللإ ا أقيمتتت الصتت)) م، والوستت  متتا جتتاء  تت  التوجيتته هنتتا هتتو آثتت قصتتد بتقتتديم اللعتتام تتترك الجماعتت 
ء، لتقبتتل علتتى صتتالتك بقلبتتك وحضتتر العشتتاء  ابتتدوا بالعشتتايعنتت  محتتتا  إلتتى اللعتتام  ((وأحتتدكم صتتائم -األختترى 
نحتوه،  يقولون: مثله، وأحيانا   :ألن العلماء أحيانا  يقولون  يعن  قريب منه    لفظه  "حوهوعن ابن عمر ن" وقالبك

  وأما مثله  باللفظ.نحوه يعن  بالمعنى 
ال صلالة ))يقلول:  -صللى هللا عليله وسللم-سلمع  رسلول هللا  قالل : -رضي هللا عناا-ولمسلم عن عائشة "

 ؟هل هو نف  للصالل الحستي  أو الصتالل الشترعي  ((ة صالل)) ألنها صالل مشوش ، والنف  هنا  ((بحضرة طعام
الصتتالل الحستي  قتتد  :أوة   ة صتتالل صتحيح ؟ :هتتل نقتول متال؟أو تقتتدير الك تقتتدير الصتح هتل نحتتتا  إلتى  وحينئت   

 لصتتالل الحستتي  كمتتا  تت  حتتديع المستت ءتوجتتد، يقتتوم ويصتتل  صتتالل بقيامهتتا وركوعهتتا وستتجودها،  لتتيف المنفتت  ا
  إنمتا ألن الشتر  جد، لكتن المنفت  هتو الصتالل الشترعي  ركتع وست نته صتلى: إلتو قتال قائتل لم تصتل(())صل  إنك 

والنف  هنتا يتراد بته النهت ، يعنت  ة تصتلوا بحضترل اللعتام،  ((بحضرل لعامة صالل )) ينف  الحقائق المتعلق  به
 ((ة صتالل بحضترل لعتام)) :، وهنتا يقتوليكتون أبلت  كثيرا  ما ي ت  األمر والنه  بلفظ الخبر، بلفظ النفت ، وحينئت   

 : ة صتتالل كاملتت  بحضتترل لعتتام نقتتول الصتتالل كمتتا هتتو مقتضتتى قتتول الجمهتتورنحتتتا  إلتتى أن نقتتول إ ا صتتححنا 
ألنته ينشتتةل عنته، ليتتب هت ه الصتتالل التت  وجتتد صتتورتها  ن يختتر  هت ا المصتتل  بتاألجر الكامتتلألنهتا مشوشتت ،  لت

ورمضتان  ،الصتلوات الخمتف)) ؟هت  الصتالل المكفترل للصتةائر أو ة وأستقلت الللتب عنتد الجمهتور هتل وأجزأت
هتتل  ((متتا اجتنتتب الكبتتائر)) ((كبيتترل مكفتترات لمتتا بيتتنهن متتا لتتم تةتت؟ -هتت ه- ، والجمعتت  إلتتى الجمعتت إلتتى رمضتتان

؟ هتت ه الصتتالل التتت  لتتم يعقتتل نعتتم ؟صتتاحبها إة العشتتر متتثال   المتتراد بهتت ه الصتتالل هتت  التتت  تكفتتر التتت  لتتم يعقتتل



، صتحيح  ومستقل  للللتب، ة يت مر باإلعتادل، لكتن هتل تكفتر العشترليف له من أجرها إة  ا إة عشرها؟صاحبه
هت ه الصتالل إن كفترت نفستها  بركت ، يكفت ،  نحترم  :شتيخ اإلستالم يقتول ؟الصةائر بينها وبين الصالل األخترى 

عليتته -لتتى ضتتوء متتا ثبتتت عتتن نبيتته ، وع-جتتل وعتتال-إ ا أردنتتا أن تكفتتر  نوبنتتا أن نتت ت  بالعبتتادات علتتى متتراد هللا 
إلتتتى ، أمتتا أن نحضتتر إلتتى المستتجد وقلوبنتتا ختتتار  المستتجد، يتتدخل شتتخم إلتتى المستتجد مبكتتر -الصتتالل والستتالم

لمتتا صتتف  تت  الصتتالل جتتاءه الشتتيلان، أختت  يت متتل  تت  ويكتتون عتتن يمتتين المتتؤ ن بعتتد اآل ان مباشتترل،  ،الصتتالل
كبير ومناسب ه ه واقع   ؟، لكن المسجد لما ا ة يكون جامعالمسجد، وهللا المسجد كبير ومري ، وتكييفه مناسب

هت ه تصتل  منبتر،  :متين المحتراب، قتاليعتن غر ت  بتر، ثتم بعتد  لتك ت متل  وجتد من ت متل إ ا متا  ت وتكييفه جيتد، 
وسلم اإلمام وهو ينقل العف؟ ال      الةر  ، ه ا ما عقل من صالته ش ء، نعم كونه ينشةل بمثل ه ه األمور 

عليه األجر المرتب علتى الصتالل، لكتن ة يتؤمر بإعادتهتا، إ ا جتاء ب ركانهتا وشترولها وواجباتهتا، والفقهتاء يفوت 
-نفسه به ا، نفترض أن ه ا أمتر خيتر  لهم نظر، وعلماء السلوك وألباء القلوب لهم نظر أخر، ه ا ال   أشةل

، لكتن وريتض هت ا يلالتبعند المسئولين ب عكونه جام تيب  يكمل إجراءا ألنه بعد يب  صالل ثاني  -إن شاء هللا
يخر  ما له أجر، لكنه صتالته إ ا كان انشةاله بمباح دعنا  حرم، أو كان انشةاله بعبادل أخرى لو كان انشةاله بم

كتتان يجتتي؟ الجيتتو؟ وهتتو  تت  الصتتالل، يعنتت  شتترك  -رضتت  هللا عنتته-صتحيح  ومجزئتت  ومستتقل  الللتتب، عمتتر 
 رم، وغاي  ما هنالك أنه حتديع نفتف،حرم انشةل عن عبادته بالتخلي  ألمر محعبادل بم عبادل بعبادل، إ ا شرك

يعن  إ ا كان العمتل منتاقض تمامتا  للهتدا الشترع  متن هت ه العبتادل،  لم وة عمل، حديع النفف معفو عنه،ما تك
أن تشتترك  دات، إمتتا، هتت ا حتتديع نفتتف معفتتو عنتته، مستت ل  التشتتريك  تت  العبتتا: أنتتا متتا تكلمتتت وة عملتتت شتتيئا  يقتتول

، شتترك الصتالل بتجيتتي؟ الجيتتو؟، متتن أجتتل الجهتتاد  تت  ستتبيل هللا -رضتت  هللا عنتته-كصتتنيع عمتتر  العبتادل بعبتتادل
هتت ه عبتتادل، ونظيتتر هتت ا متتن يصتتل  وهتت ه واقعتت   تت  التتدور الثتتان   تت  المستتجد الحتترام، ويكتتون يلتتل علتتى الستتاح  

وهللا متتا أدر   :ى هتت ا الشتخم، لمتتا ستتلم قيتل لتتهوعلتى الملتتاا، واإلمتام يقتترأ قتتراءل متؤثرل بكتتالم رب العتتالمين بكت
نظتترت إلتتى النتتاف يمتتو  بعضتتهم  تت  بعتتض  تتت كرت الموقتتف، هتت ا  :قتتال ؟ليتتب متتا التت   أبكتتاك ؟و؟ قتترأ اإلمتتام

ل، وليف له من صالته إة ما عقل، لكنته مت جور متن ه ا أنشةل عن الصال ؟ينقم من أجره ش ء أو ما ينقم
 :ألبتتاء عليتتك بالحميتت  متتثال   يقتتول :مبتتاح، ينصتت  بالحميتت  متتثال ، يقتتول لتته  أختترى، لكتتن متتن يشتترك عبتتادل بجهتت

نصتتوم، بتتدل متتا نمتنتتع عتتن اللعتتام بتتدون أجتتر نصتتوم، هتتل أجتتر هتت ا مثتتل األجتتر التت   ة يصتتوم ة يبعثتته علتتى 
متتتا أجتتتوب األستتتواق لتتتوة   :وليقتتت؟ أو شتتتخم ينصتتت  بالمشتتت  -جتتتل وعتتتال-الصتتتيام إة ابتةتتتاء األجتتتر متتتن هللا 

ةو رجال ونساء عن السع  هتل  يته أجتر من  يس لكثيرا  ما  وعرضا ؟ ؟ المستعى أحستن متن ؟ علتى شت نه؟ إيتة ا 
ةو ون:  يتته أجتتر يقولتتلمشتت ، اللتت  يبتت  رياضتت  المستتعى أحستتن لتته، الملتتاا ل مثتتل هتت ا متتا  يتته أجتتر،  ؟متتا  يتته ا 

مشتت ، تمشتت  كتتل يتتوم ة بتتد أن تستتتعمل ال : الهتتدا واضتت  المستت ل  تخفيتتف ومحا ظتت  علتتى الصتتح ، إ ا قيتتل لتته
لكتتن لتتيف  ، تت  اللتتواا هونحصتتل علتتى أجتتر  تت  اللتتواا، لتته أجتتر  ،حتتو ونلتتواالحمتتد هلل ن :خمستت  كيلتتو، يقتتول

،  مستتت ل  التشتتتريك -جتتتل وعتتتال-اللتتتواا إة للتتتب األجتتتر متتتن هللا  إلتتتىمثتتتل ثتتتواب متتتن يلتتتوا ة ينهتتتزه ثوابتتته 
ة هتتو و ))ألنتته يتشتتو؟  هنتته  ((لعتتامة صتتالل بحضتترل )) :مضتتبول  وتحتتتا  إلتتى شتت ء متتن البستت ، هنتتا يقتتول

األخبثتتان البتتول أو الةتتائ ،  تتإ ا دختتل  تت  صتتالته وهتتو علتتى هتت ه الحتتال، وبعتتض هتت ا حتتاقن،  يدا عتته األخبثتتان((



أو يتتتدرك الجماعتتت ،  ، أو يتتتدرك الركعتتت  األولتتتىالنتتتاف متتتن زيتتتادل الحتتترم يحتتترم علتتتى أن يتتتدرك تكبيتتترل اإلحتتترام
وأقبتل علتى صتالتك، أخلت  الصتالل تفتوت، خلهتا   يتا أخت  متر التدورل قبتل: ةمر التدورل، نقتولإ ا للعت أ :ويقول

تفتتتوت، أنتتتا متتت مور بصتتتالل الجماعتتت ، التتت   أمتتترك بصتتتالل الجماعتتت ، هتتتو التتت   نهتتتاك عتتتن الصتتتالل حتتتال مدا عتتت  
أبدا  إ ا كتان هنتاك متا يشتو؟ عليتك، لكتن اإلشتكال  ت  بعتض النتاف أن الت هن أربعت  وعشترين  :األخبثين،  نقول

 :شتتو؟، يعنتت  أمتتور متراكمتت  متتن أمتتور التتدنيا رانتتت علتتى قلبتته  هتتو مشتتو؟ باستتتمرار، مثتتل هتت ا يقتتال لتتهستتاع  م
أحتدكم  ))إ ا نعتفهللا المستعان صل على حسب حالك، مثل ما جتاء  ت  الحتديع  ؟ نقول:انتظر حتى يفرغ بالك
 :يقتول ؟المصتحف قبت: لبعض الناف خلق  يجلف ينام، يمسك المصحف ينام، نقول له ((   صالته  لينصرا
ة إلتى هللا جاهتد، واحت :دائما  هك ا، نقول لته  ،المشتتكى،  القلتب إ ا لتم يحضتر  ت  الصتاللرم علتى  تراغ قلبتك وا 

هتت ا قلتب قاستت ، يحتتتا  إلتى عتال ، ، نظتر تت  تتدبره هت ا القلتتب يحتتا  إلتتى إعتادل  ، تت  قتراءل القترآن ، ت  الستجود
يعوقه مدا عت   اللعام، أو وهو يدا عه األخبثان ه ه الحال بحضرل ونعو  باهلل من قلب ة يخشع، وا  ا صلى على

وهللا متتا أقتتدر أستتجد، الخبتتع قتتد  :قتتالاألخبثتتين عتتن تحصتتيل واجتتب متتن واجبتتات الصتتالل، أو ركتتن متتن أركانهتتا، 
ة صالتك باللت ، لكتن إ ا كتان يستتليع اإلتيتان باألركتان والواجبتات متع هت ه  :عن ، نقول له ا  يللع ش ء غصب

ألن كل نهت  عنتد الظاهريت  يقتضت   ر صحيح ، وه  بالل  عند الظاهري  صالتك عند الجمهو  :شةل ، نقولالم
أو بيتتده ختتاتم متتن  هتتب صتتالته التتبلالن، كتتل نهتت  ولتتو كتتان ختتار  عتتن العبتتادل، متتن صتتلى وعليتته عمامتت  حريتتر 

د النهتت  إلتتى  ات المنهتت  يعتت بمتتا حرمتته عليتته، واألكثتتر علتتى أنتته إ ا لتتم -جتتل وعتتال-ألنتته يتقتترب إلتتى هللا  باللتت  
وبتتين الصتتالل  تت  أول  دنا اآلن تعتتارض بتتين صتتالل الجماعتت لتتى شتترله  إنهتتا تصتت  متتع التحتتريم، وعنتتعنتته، أو إ
هنا قدم الخشو   ؟ما ال   يقدم إ ا تعارضت الفضائل ؟ إ ا تعارضت الفضائل  ما ال   يقدم لخشو ،الوقت مع ا

ن كانتتت الجماعتت  واجبتت   لجماعتت  ت، وقتتدم الخشتتو  علتتى صتتالل اعلتتى أول الوقتت ألن الخشتتو  هتتو لتتب الصتتالل، وا 
لكن ة يكون ه ا ديدن وعادل، كما أن األكل من الثوم والبصل ة يصل إلى  ،على القول الصحي  عند أهل العلم
 يعت ر  ت  تترك  يقتربن مستجدنا(( تال )) ن أكله حاج  يع ر    ترك الجماعت حد التحريم، مكروه، ومع  لك إ ا كا

ب، بواجب وهو الجماع ، عارضنا واجب بمستح -وهو الخشو -اآلن عارضنا مستحب  :لجماع ، قد يقول قائلا
ألن الواجتتب ة يمكتتن أن يعتتتارض بمستتتحب، تعتتتارض المستتتحبات، الصتتتف  وهتت ا يقتتو  القتتتول بوجتتوب الخشتتتو  

دخلت المسجد الحرام مع ا  إ األول أ ضل من الصف الثان ، كلما قرب من اإلمام ة شك أنه أ ضل مما ت خر، 
لكتن لتو عنتد األبتواب، وتتدرك الصتالل كاملت   ت  الصتفوا المتت خرل،  تتدرك تكبيترل اإلحتراماآلن  اإلقام  لو تقتدمت

تحصل أجر الصتفوا األولتى وة تصتف  ت   :تقدمت إلى الصفوا األولى قرب اإلمام  اتك ركع  ركعتين، نقول
رض صالتك للتشوي؟ من ال ين يمرون بين يديك إ ا سلم اإلمام، الصفوا األخيرل، لكن إ ا أنضاا إلى  لك تع

صتالل الجنتازل،  متا الت   يقتدم  تتعرض  يه للتشوي؟، إضتا   إلتى أنته قتد تفوتتكوقد  اتك ركعتين وأنت    مكان 
تتتدرك آلن إ ا صتتفيت  ت  الصتتفوا المتت خرل تبتت  إ ا اجتمتتع أكثتر متتن  ضتيل ، أنتتت ا ؟تعتتارض هت ه الفضتتائل متع

بتدرك الجنازل أو الجنائز، إ ا تقدمت وصليت سلم مع اإلمام وة تعرض صالتك للتشوي؟، ت ب حرام، وتاإلتكبيرل 
لكتن  اتتك تكبيتترل اإلحترام،  اتتك بعتض الركعتات، تشتتو؟  ،قترب اإلمتام ة شتك أنتك أدركتت أجتتر الصتفوا األولتى

الت، يعن  إ ا كان اضزل،  مع ه ه المفالركعات الت  تقضيها بمرور الةاد  والرائ ، أيضا  قد تفوتك صالل الجنا



ترج  الثالع، قد تكون الصفوا األولتى متا هت  مريحت ، متا تحضتر  ثالع أو أربع    مقابل واحدلهناك  ضائل 
غيتر متستاو ، صتير قلبك  يها، الصفوا األولتى  يهتا شتنم متثال ، أو المكتان الت   تحتتك متا هتو متري  أحيانتا  ي

 تت  الصتتفوا المتتت خرل إ ا كتتان هتت ا أضتتمن  : صتتل،  نقتتوله وأنتتت تصتتل مائتتل متتن جهتت  ومتتن جهتت   تنشتتةل بتت
ولتى متن الثتواب المرتتب علتى أ عبتادل نفستهالصالتك، وأخشع لقلبك، وأهل العلم يقررون أن الثواب المرتب علتى ال

وهللا أنتتا صتتالت   تت  بيتتت  أضتتب  لتت  وأخشتتع لتت  متتن  :متتن يقتتولة يجينتتا  أو زمانهتتا متتا لتتم يكتتن شتترلا ، مكانهتتا
يحتتا  إلتى  الخشتو  ومتا يتعتارض معته متن األمتور، علتى كتل حتال مست ل  يترد هت االمسجد، ة ما يمكتن  ت الص

 يكف  ه ا. ، تاةستلراداو مزيد بس ، واإلخوان كثير منهم يللب عدم اإل اض  
 عفا هللا عنك.

مللر أن وأرضللاهم عنللد  ع ،قللال: شللاد عنللد  رجللال مرضلليون  -رضللي هللا عنامللا-وعللن عبللد هللا بللن عبللاس 
ناللى عللن الصللالة بعللد الصللب  حتللى تشللرا الشللمس، وبعللد العصللر حتللى  -صلللى هللا عليلله وسلللم-رسللول هللا 

 تغرب.
ال صالة بعد الصلب  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد الخدر  

  .((حتى ترتفع الشمس، وال صالة بعد العصر حتى تغيب الشمس
خطاب وعبد هللا بن عملرو بلن وعبد هللا بن عمر بن البن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود عن علي  وخي الباب
وكعلب بلن ملرة وأبلي  كلو  وييلد بلن ثابل  ومعلاذ بلن عفلرا،وسمرة بن جندب وسلمة بلن األ وأبي هريرة  العاص

 أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي.
 معا  بن؟ 

  را،.ومعاذ بن عف
معتا  بتن جبتل، وأظنهتا أيضتا   ت  شترح ابتن دقيتق  :معا  بن عفتراء، والنستخ  القديمت  يقتول :يقول النسخ  المحقق 

 ا  بن جبل، الترجم  لمعا  بن جبل، نعم؟العيد مع
 الطالب:.......

 كيف؟
 .......:الطالب

  ؟اللبع  األولىمن معه الثاني ،  ،اللبع  الجديدله ه أشو ه من بعيد،  هأر ع ؟أ  لبع 
  ؟الصنعان هاه؟  ؟ك   واحد معه، أنت إي؟ الل  معك؟ الكتاب الل  مع؟ إي ة، ،ة

 الطالب:.......
 ه ش ء، على كل حال يراجع ه ا، نعم.ما  يإيه تيسر األعالم 
 عفا هللا عنك.

ولم يسلمع ملن النبلي  -رضي هللا عنه-نابحي ص، وال-رضوان هللا عليام-وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة 
 .-ليه وسلمصلى هللا ع-

 : -رحمه هللا تعالى- يقول المؤلف



يتروون عتن  ،وهم من الصحاب  "قال: شاد عند  رجال مرضيون  -رضي هللا عناما-وعن عبد هللا بن عباس "
عليته الصتالل -، شتهد يعنت  روى، الشتهادل هنتا بمعنتى الروايت ، شتهدوا علتى النبت  -عليه الصالل والستالم-النب  
رجال " ك ا،  الشهادل هنا بمعنى الرواي وهو يقول  -صلى هللا عليه وسلم-و شهدوا النب  أنه قال ك ا، أ -والسالم
: لتم ل وة الرواي  إة عن عدل مرض ، رجال مرضيون من الصحاب ، والشتراح يقولتون وة تجوز الشهاد "مرضيون 

بن عباف هؤةء ال ين ، ووهم بعض من تكلم على العمدل وقال: أراد ا-رض  هللا عنه-أحد منهم غير عمر  يسم
ختتره، هتؤةء هتتم المرضتتيون إلتتى آ و تالن  لتك  تت  قولتته: و ت  البتتاب عتتن  تالن و تتالن و تتالن  كترهم المصتتنف بعتتد

واكتفتى  ، لك دليتل، ة بتد متن التنصتيم، أبهمهتم ابتن عبتافقتم بتعبتد هللا بتن عبتاف، لكتن لتم ي دال ين شهدوا عن
رد لريتق أخترى عتن ابتن ة أن يتتعيين هؤةء ال ين أبهمتوا إ ، وة سبيل إلى-رض  هللا عنه-ب رضاهم وهو عمر 

تروح ونميل إلى أنهم هم ال ين  كرهم المصنف  ال يكف  إة برواي ، وتعيين نس نا ولم يرد، أما كون عباف تعينهم
رضت  هللا -رجتال مرضتيون وأرضتاهم عنتد  عمتر المبهم ة يمكن إة من لريتق الروايتات األخترى، شتهد عنتد  

عند ابن عباف، لتيف  تيهم أبتو  منه ىألنه ليف عمر ب رض لدةل  على أنه ليف  يهم أبو بكر ،  ا-رضاهعنه وأ
ويشتهد لعمتر يتدل علتى أن الصتحاب  كلهتم بمتا  تيهم متن  أهتل البيتت وابتن عبتاف متن "أرضاهم عنلد  عملر" بكتر

، ومتتا ينستتب -عنتته وأرضتتاه رضتت  هللا-ينتستتب إلتتى بيتتت النبتتول ة يقتتدمون علتتى أبتت  بكتتر وعمتتر أحتتدا ، وة علتت  
إليهم، ينسب إلى بعض أهل البيت من القدح    الصحاب  ه ا كله موضتو ، وكت ب وزور وبهتتان يلصتق بهتؤةء 

حتلى تشلرا  نالى علن الصلالة بعلد الصلب  -صللى هللا عليله وسللم-وأرضاهم عند  عمر أن النبلي " راألخيتا
  ."الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس

ال صلالة بعلد الصلب  حتلى ))قلال:  -صللى هللا عليله وسللم-عن رسلول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي سعيد 
  .((ترتفع الشمس، وال صالة بعد العصر حتى تغيب الشمس

بعد الصب ، ونهى عن الصالل بعد الصب ، جاء ما يدل على أن المراد بالصب  للتو  الصتب ، وأنته ة ة صالل 
ة صتتالل بعتتد  :ومتتنهم متتن يقتتوللفجتتر،  يبتتدأ وقتتت النهت  متتن للتتو  الصتتب ، صتالل بعتتد للتتو  الفجتتر إة ركعتتت  ا

وة صتتالل بعتتد )) :وقتتت للتنفتتل، ويكتتون هتت ا مثتتل يكتتون متتا قبتتل صتتالل الصتتالل يعنتت  بعتتد صتتالل الصتتب   ،الصتتب 
والمتتراد الصتتالل حتتتى تةيتتب الشتتمف،   وقتتات النهتت   ،قبتتل صتتالل العصتتر وقتتت للنفتتل المللتتقألن متتا  ((العصتتر
و ت   ،ة صالل حتتى تشترق الشتمف، وبعتد العصتر حتتى تةترب، اثنتان ؟م عليها    ه ين الحديثين كمالمنصو 
هت ا الحتديع الثتان   يته  ((ة صالل بعد الصب  حتى ترتفع الشمف، وة صالل بعتد العصتر حتتى تةيتب)) :الثان 

ومتن للتو  الشتمف حتتى  من للو  الصب  حتى تللع الشمف، :واألول  يه وقتان، األوقات خمس  ،ثالث  أوقات
ومتتن صتتالل العصتتر حتتتى تتضتتيف الشتتمف للةتتروب، ومتتن  ،ترتفتتع، وحتتين يقتتوم قتتائم الظهيتترل حتتتى تتتزول الشتتمف

متن للتو  الصتب  حتتى  ؟لمتا ا ة تتتداخل هت ه الخمست   تكتون ثالثت  :قد يقتول قائتل ،حتى تةرب، خمس  اهتضيف
: هتا حتتى ترتفتع، ووقتت التزوال حتتى تميتل، والثالتعحتتى تللتع، ومتن للوع :ترتفع ه ا واحد، متا نحتتا  أن نقتول

 كتتون ثالثت ، تتتداخل هت ه األوقتات، هت ان الوقتتان الموستعان الت ين جتاءا  من صالل العصر إلتى غتروب الشتمف
ثتالع ستاعات كتان   الت  جتاءت  ت  حتديع عقبت  بتن عتامر    حديث  ابن عباف وأب  سعيد، والثالث  المضيق 

وأن نقبر  تيهن موتانتا حتين تللتع الشتمف بازغت  حتتى  ،ينهانا أن نصل   يهن -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 



 األوقتتتات   ترتفتتتع، وحتتتين يقتتتوم قتتتائم الظهيتتترل حتتتتى تتتتزول الشتتتمف، وحتتتين تتضتتتيف الشتتتمف للةتتتروب حتتتتى تةتتترب
ةو ممكتن  ثت وقتات الخمست  واختصتارها إلتى ثالخمس ، ثالث  مضيق  ووقتان موسعان، والتدمو بتين هت ه األ  غيتر ا 

يلبقتتون علتتى أن أوقتتات النهتت  خمستت ، يعنتت  متتا يمكتتنهم أن يختصتتروها إلتتى ممكتتن؟ يعنتت  حينمتتا يتفتتق العلمتتاء و 
  ، نعم؟ثالث ؟ ترى كالمهم دقيق ما هم يتكلمون جزاا، ة

 طالب: غير ممكن. 
ينهانا  -صلى هللا عليه وسلم- كانساعات ثالث  نعم ألن الثالث  المةلظ  المنه  عنها أمران،  ؟غير ممكن لما ا

أن نصتل   تتيهن، وأن نقبتر  تتيهن موتانتتا، أمتا الوقتتتان الموستتعان  منهت  عتتن الصتالل  قتت ، نهتتى عتن الصتتالل بعتتد 
والنوا تتل المللقتت  و وات األستتباب، إ ا الصتتب   ألن الصتتالل المتتراد بهتتا جتتنف الصتتالل،  يتتدخل  تت   لتتك الفتترائض 

متتتن أدرك ركعتتت  متتتن صتتالل الصتتتب  قبتتتل أن تللتتتع ))الفتتترائض، بتتدليل  جتتتنف الصتتتالل، لكتتتن يختتر  متتتن هتتت ا :قلنتتا
متتن أدرك ركعتت  متتن صتتالل ))و الصتتب  اآلن  تت  وقتتت النهتت  المةلتتظ  وتكتتون صتتالل ((الشتتمف  قتتد أدرك الصتتب 

المةلتتتظ، إ ا  نختتتر   وهتتت ا  تتت  الصتتتحي ، أيضتتتا   تتت  الوقتتتت ((العصتتتر قبتتتل أن تةتتترب الشتتتمف  قتتتد أدرك العصتتتر
ن قتال الحنفيتت  ،قتتا  ل اتفاا دالفترائض المتتؤ  علتتى صتالل الصتتب ، وخشتت  أن تتؤدى  تت  الوقتتت نتته إ ا ضتاق الوقتتت : إوا 

وأختر  لصتب  انتقتل متن التواد لما نتام عتن صتالل ا -عليه الصالل والسالم-المضيق تؤخر، ويستدلون ب ن النب  
ةو ه ا كالم صحي  أخرها حتى يخر  وقت النه ،  :الصالل، يقولون  ، لمتا ا؟ ألنته ليف بصحي ؟ ليف بصحي  ا 
أن العلت   ت  تت خير الصتالل  :الثتان متر  وقت النه  انتهتى، األ  حر الشمف، وا  ا كان األمر ك لكلم يوقظهم إة

ألنتته مكتتان حضتتر  يتته الشتتيلان،   أنهتتم انتقلتتوا عتتن التواد  -عليتته الصتالل والستتالم- قتتد أخبتتر النبتت    ،منصوصت
 :ر؟ نقتتولها بعتتد العصتتيضتشتتخم نست  صتتالل الظهتتر  هتتل يق مقضتتي  مست ل  الفتترائض المتتؤدال ة إشتكال  يهتتا، ال

 تالفرائض ة تتدخل، النوا تل،  ورا     أ  وقت كان، يجب قضاء الفوائت  ورا  عند أهل العلم،  تائو نعم يقض  الف
األئمت  الثالثت  أبتو حنيفت  ومالتك وأحمتد علتى أن النوا تل ة النوا ل منها ما هو مللق، ومنها ما هتو مقيتد بستبب، 

متن عمتوم األوقتات،  ا عي  يترون أن  وات األستباب مخصصت الشتلى    ه ه األوقات ولو كانت  ات ستبب، تص
والختام مقتدم علتى العتام، النفتل المللتق يتفقتون عليته،  ،عندنا عموم وخصتوم :األئم  الثالث  وأتباعهم يقولون 

ة تجيتتب  :ركعتتتين، نقتتولأجيتتب لتت   أتمةتت  وأتنشتت  شتتو   :وقتتال ،شتتخم جتتالف بعتتد صتتالل العصتتر يقتترأ القتترآن
الثالثتت  التت ين هتتم جمهتتور األمتت   ؟ركعتتتين، المستت ل   يمتتا إ ا دختتل المستتجد  ات ستتبب، هتتل يصتتل  أو ة يصتتل 

عمتوم وخصتوم، أحاديتع  وات األستباب عامت  بينها أحاديع النه  وأحاديع  وات األسباب،  :ب تباعهم يقولون 
ةو الختتام مقتتدم علتتى العتتام، كتتالم صتتحي  قتتات، و  تت  جميتتع األوقتتات، وأحاديتتع النهتت  خاصتت  بهتت ه األو  لتتيف  ا 

 ، ت  أ  وقتت متن األوقتات، لكتن إ ا دختل  ت  األوقتات المنصتوم عليهتا ((مستجدالإ ا دخل أحدكم )) ؟بصحي 
ة، أحاديتتع النهتت  عامتت   تت  جميتتع الصتتلوات،  :يقولتتون  العتتام، الشتتا عي  يقلبتتون المستت ل ، ة، الختتام مقتتدم علتتى
: أو نقتتول ؟وحجتتتهم أقتتوى  : إن متت هب الجمهتتور أرجتت ب خاصتت  بهتت ه الصتتلوات، هتتل نقتولوأحاديتع  وات األستتبا

هتتل بتتين هتت ه والدةلتت  متتن حيتتع العمتتوم والخصتتوم متكا ئتت ، يعنتت   ،هتتم كلهتتم دعتتواهم واحتتدل ؟متت هب الشتتا عي 
خلنتتا  تت  أصتتل المستت ل ، اآلن  ؟الختتام مقتتدم علتتى العتام :متتن أجتل أن نقتتولالنصتوم عمتتوم وخصتتوم مللتتق 

يتتع األوقتات، وأحاديتتع النهتت  الختام مقتتدم علتتى العتام، وأحاديتتع  وات األستتباب عامت   تت  جم :مهتور يقولتتون الج



هت ه األوقتتات، الختتام مقتدم علتتى العتتام، والشتا عي  يقولتتون بتالعكف، أحاديتتع النهتت  عامت   تت  جميتتع خاصت   تت  
ثنا التت  نستتدل بهتا ونمثتل بتحيت  الصلوات، تشمل الفرائض، تشمل النوا ل المللق ، تشمل  وات األسباب، وأحادي

أ  صالل، لكن أخرجنا الفرائض  لنخر   ل بعد العصر وة صالل بعد الصب خاص ، يعن  ة صال ،المسجد، نعم
؟ كالم كله صحي ، كالم من المقدمه ا  وات األسباب  ألنها وردت ب حاديع خاص ، والخام مقدم على العام، 

 ؟من تكلمإي؟؟ 
 الطالب:.......

ة ع ؟بعض الشيوخو شيخ اإلسالم  لشان قالهع ؟ي؟ان إلشع ختوان متا ؟ خلونا    القواعد العلمي  يتا إي؟لشان إوا 
ختام وعتام وانتهتى  :حنتا نستمع الفتتاوى تقتولإ، هقالت ه والشتيخ  تالنيصل  يربى على عوالف، شيخ اإلسالم قالت

  : الخام والعام.إ ا قلنالشا عي  يا أخ  دعوى الجمهور أقوى من دعوى ا ؟اإلشكال، هل ه ا الكالم صحي 
 الطالب:.......

أحاديتع  وات األستباب عامت   ت  غيره، خلونا    الكالم العلم ، نمش  علتى القواعتد، متا نمشت  علتى عوالتف، 
  م الجمهور، كالم األئم  الثالث .جميع األوقات، وأحاديع النه  خاص  به ه األوقات، ه ا كال

 الطالب:.......
 ه.إيخصصت إيه 

 الطالب:.......
 ؟ي؟بإ

 الطالب:.......
أحاديتع النهت  مخصتوم، عموم  :يعن  أنت تريد أن تقول ؟خصصت بالفرائض، نخر  الفرائض، ليب وبعدين

، دعنا من ه ا، نريتد أن نقترر أيهتم أوجته كتالم الشتا عي  ه ه مرحل  ثالث ، ما ه  وة ثاني دخله الخصوم، خل 
 ؟متا  ت  أحتد يقتدح  يته ؟لى القواعتد  يهتا كتالم الجمهتور صتحي ، أحتد يقتدح  يتهوكله ماش  ع ؟أو كالم الجمهور
ن التتت   بتتتين هتتت ه : إهتتتم كالمهتتتم صتتتحي  لتتتو قلنتتتا ؟صتتتنعنإ ا  كيتتتف  ؟صتتتحي  متتتا أحتتتد يقتتتدح  يتتتهوكتتالم الشتتتا عي  

هل الت   معنتا عمتوم ختلف أحد    ه ا، لكن مللق، الخام مقدم على العام، ما يالنصوم عموم وخصوم 
 . خوان أنتم من سنين تحضرون الدروفمللق أو عموم وخصوم وجه ؟ نعم؟ شاركوا يا إوخصوم 

 الطالب:.......
وخاصتت  متتن وجتته، عامتت   تت  الصتتلوات  عنتتى أن أحاديتتع النهتت  عامتت  متتن وجتتهبمعمتتوم وخصتتوم وجهتت ، نعتتم 

ان عنتدنا عمتوم وخاص     األوقات، أحاديع  وات األسباب عام     األوقات، وخاصت  بهت ه الصتلوات،  تإ ا كت
جيب مثتال تقريبت ، عنتدنا نعندنا عموم وخصوم وجه ،  ،اآلن الدعوى متكا ئ  ؟وخصوم وجه  ما ا نصنع

ختتام بالمبتتدل الرجتتال والنستتاء، لكنتته  ( تتنتتاولمتتن) هتت ا عتتام  تت  الرجتتال والنستتاء  ألن ((متتن بتتدل دينتته  تتاقتلوه))
ةو ال   هو المرتد، ص   والمرتدات، لكن خصوصه  ت   عمومه    األصليات ءعندنا النه  عن قتل النسا ة؟ ا 

عمومتتته  تتت  الكتتتتوا ر  :ألن األول يشتتتمل الرجتتتال والنستتتاء،  يتتتته عمتتتوم، لكنتتته ختتتام بالمرتتتتتدين، والثتتتان  النستتتاء 
تقتتتل  األصتتليات والمرتتتدات، وخصوصتته  تت  النستتاء ة  تت  الرجتتال، هنتتا عمتتوم وخصتتوم وجهتت  أيهمتتا التتراج 



ةو المرتتتدل  ةو تقتتتل  ؟عتتن قتتتل النستتاء نهتت ليتتب ال ؟متتا تقتتتل ا   ،هتت ا  يتته عمتتوم ؟ النهتت  عتتن قتتتل النستتاءمتتا تقتتتل ا 
ه خام بهت ا الجتنف كا رل أصلي  أو مرتدل، لكن لقتل من النساء، سواء كانت حربي    جميع من تستحق اعموم 

ستت ل  التتت  ختتام بالمبتتدل التت   هتتو مرتتتد، وعمومتته  تت  الرجتتال والنستتاء، والم ((متتن بتتدل دينتته)) التت   هتتو النستتاء
المرأل إ ا كانت كا رل أصلي  ة تقتل، بمقتضى النصين، التتوارد علتى المترأل الرجال إ ا ارتدوا ة خالا    قتلهم، 

ةو صين علتى المترأل إ ا ارتتدت، تقتتل إ ا ارتدت، توارد الن أنهتا تقتتل،  يقتضت  ((متن بتدل دينته))عمتوم  ؟متا تقتتل ا 
هت ا العمتوم و اك العمتوم  ألن العمتوم عنتد أهتل نها ة تقتل، ن ت  إلتى لكن عموم النه  عن قتل النساء يقتض  أ

ة هتتل هتتو محفتتو   ((متتن بتتدل دينتته  تتاقتلوه))إ ا دخلتته المخصتتم يضتتعف، عمتتوم  العلتتم  تت  أحتتد  ؟مخصتتوموا 
ةو عمتوم النهت  عتن قتتل النستاء محفتو  عمومته محفتو ،  إ ا   ؟يبدل دينه وة يستحق قتتل ؟ المترأل إ ا  مخصتوم ا 

ةو تقتتتل قتلتتت  المتترأل إ ا كانتتت ستتاحرل تقتتتل، المتترأل إ ا زنتتت تتترجم إ ا كانتتت محصتتن ، إ ا  عمتتوم النهتت   ؟متتا تقتتتل ا 
  تقتل المرأل إ ا ارتدت. ((من بدل دينه  اقتلوه))مخصوم  عمومه يضعف    مقابل عموم عن قتل النساء 
 ؟و المحفو  عموم أحاديع  وات األسبابأ ؟ هل المحفو  عموم أحاديع النه أيهما المحفو  ن ت  إلى ما عندنا

يمكتن أن يترج  اإلنستان وهتو يضتحك، المست ل  متن عضتل ترى المس ل  ة يتصور أنها من المسائل السهل  الت  
، ات، إن صليت حر ، إن ما صليت حر ة تدخل المسجد    ه ه األوق :المسائل، حتى قال جمع من أهل العلم

لكتن أقتوال معتبترل عنتد أهتل  ،ضتلجع، ةيقولتون: ا نمن رأ  الظاهريت  الت ي دعوناواقف، تستمر يقول: وبعضهم 
إن عمتتل بتتنم ختتالف نصتتوم، أحاديتتع النهتت  عمومهتتا محفتتو ، يعنتت  متتا دخلتته  ،العلتتم، يقتتع اإلنستتان  تت  حتتر 

عليته -النبت   ؟متا قضتى راتبت  الظهتر بعتد العصتر -الستالمعليه الصالل و -النب   ؟ما خصم للفرائض ؟ رائض
 نعم؟  ؟محفو  مع ه ه :كيف نقول ؟الصالل ما أقر من صلى راتب  الصب  بعد -السالمو الصالل 

 الطالب:.......
 ار ع صوتك ترى عندنا السمع ما هو بت....

 الطالب:.......
يضتعف عمتوم أحاديتع النهت  عموم أحاديع النه  مخصوم، إ ا  و عموم أحاديع  وات األسباب هو المحفو ، 

ر مقتتدم قاعتتدل يتفتتق عليهتتا العلمتتاء كلهتتم الشتتا عي  وغيتترهم أن الحظتت األستتباب، لكتتن عنتتدناعمتتوم  وات  تت  مقابتتل 
إ ا أمرتكم ب مر  ت توا منته متا ))اء نم ي مرك ت ت  منه ما استلعت لى اإلباح ، جاءك نم ينهاك تنته ، وجع

ول ا يقدمون المنع، به ا  ((وا  ا نهيتكم عن ش ء  اجتنبوه)) وأنت الل  ناهينا ،وهللا ما نستليع نصل  ((استلعتم
ةو واحتتد يتترج  عمتتوم وخصتتوم وهتتو يضتتحك، يعنتت  المستت ل  متتا هتت  بستتهل ، أن يترج  كتتالم الجمهتتور، وتبقتتى   ا 

وختالم ة، المس ل  من عضل المسائل ليست بالسهل ، لكن وجد من يفت  ممتن  تتن النتاف بتقليتده  ،ة ..،يقول
خ اإلسالم، عندنا نصوم صريح  صحيح ، وعندنا أئمت  جبتال ، ما أحد له كالم مع شيا صدقوهح ام إ ا قالت 

يمش  على قاعدل، ما يمش  على عالف ،  عند الشا عي  كون عموم ة بد أن قالوا به ا وقالوا به ا،  لالب العلم 
 وات األستتتباب محفتتتو ، وعمتتتوم أحاديتتتع النهتتت  مخصتتتوم، والعمتتتوم إ ا دختتتل الخصتتتوم يضتتتعف  تتت  مقابتتتل 

اإلباحت ، ر مقتدم علتى ليهتا بيتنهم هتم والشتا عي  بت ن الحظتالمتفتق عالقاعتدل بلجمهور يرجحون العموم المحفو ، وا
 ((إ ا أمترتكم بت مر  ت توا منته متا استتلعتم))بختالا  ((وا  ا نهيتكم عتن شت ء  تاجتنبوه)) إ ا جاء حديع ينهى إلزم



نركتتع ونستتجد، لكتتن نحتتن صتتل ، نستتتليع أن   قتتد تكتتون حستتي  وقتتد تكتتون شتترعي ، إحنتتا نستتتليع أن نواةستتتلاع
ممنوعين من الصالل، علتى كتل حتال عنتدنا التفريتق بتين األوقتات الموستع  واألوقتات المةلظت ، األوقتات الموستع  

قضتتى رابتتت  الظهتتر يعنتت   تت  الوقتتت الموستتع، وأقتتر متتن قضتتى راتبتت  الصتتب   تت   -عليتته الصتتالل والستتالم-النبتت  
رهتا أشتد، يقترر   م ةرتبالهتا بالشتمف عتن الصتالل  يهتا لت اتها،ت  النهت  الوقت الموسع، أما األوقات المضيق  ال

جمع من أهل العلم أن النهت  عتن الصتالل بعتد الصتب  إلتى قترب  قبله ابن عبد البرابن رجب جمع من أهل العلم 
ة  إنما هتو متن بتاب نهت  الوستائل  لتئال ل بعد العصر إلى قرب غروب الشمفللو  الشمف، والنه  عن الصال

نستتان يصتتل ، يعنتت  متتن بتتاب حستتم المتتادل وستتد ال ريعتت ، متتن أجتتل ة تستتتمر تصتتل  حتتتى يتت ت  الوقتتت يستتتمر اإل
 وقتين الموسعين  النه  نه  أستباب، أما الوقت المضيق  النه  عنه ل اته، أما النه  عن الصالل    الالمضيق

ى راتبتت  الظهتتر بعتتد متتن صتتلى بعتتد الصتتب ، وقضتت -والستتالمعليتته الصتتالل -متتا هتتو بنهتت  مقاصتتد،  تت قر النبتت  
العصر    الوقتين الموسعين، وال   يتجه أن النهت   ت  األوقتات الموستع  خفيتف، إ ا دختل اإلنستان يصتل   ت  

ةو  يتته ستتع ، أمتتا  تت  األوقتتات المضتتيق   تتال عتت ر ألحتتد، إمتتا يستتتمر واقتتف التتوقتين الموستتعين، األمتتر  يجلتتف،  ا 
وهللا  قهاء هؤةء ما  :قالي ، ماالمس ل  حتى عند أهل الحديع ن أنشان نبيلع -تعالىهللا رحمه –اإلمام البخار  
ة اتجهتوا إلتى تترجي و عندهم ستالف   ةو ، ا  رحمته هللا -استتروحوا أو متالوا إلتى شت ء، هتؤةء أئمت  جبتال، البختار   ا 

ي باب :لما ترجم -تعالى  يا عبد مناا، ما جابه، متا :جاب؟ جاب حديع ؟اللواا بعد الصب  وبعد العصر، وا 
 ،ةمتن ليتتل أو نهتتار، هتت ا البيتتت أيت  ستتاع  شتتاء ة تمنعتوا أحتتدا  لتتاا وصتلى بيتتا بنت  عبتتد منتتاا  :جتاب حتتديع

ركعت  اللتواا بت   لتوى، لتاا  -رض  هللا تعالى عنه-وصلى عمر  ،باب اللواا بعد الصب  وبعد العصر
، وأورد الحتتديثين، متتا ختتر  وقتتت النهتت  بتت   لتتوى  صتتلى عنتتد ؟صتتلى يتتوم انتهتتى ؟لكتتن متتتى صتتلى ،بعتتد الصتتب 

ي الحديثين ال   معنا تحت ترجم  باب ؟ يرى البخار ؟ يرى أنته متا تصتل  اللواا بعد الصب  وبعد العصر، وا 
 وات األستباب  ت  يترون  عتل  ن   وقت النهت ، وأورد ابتن حجتر  ت  المست ل   ت  البتاب، وهتو متن الشتا عي  الت ي

مستند، متا كنتا نلتوا بعتد الصتب  وبعتد العصتر متع رستول أوقات النه ، أورد    شرح البتاب حتديع جتابر  ت  ال
ختوان اآلن ك نته يصتل  صتالل الضتحى، أو  ت  جتوا الليتل، المست ل  ، وكثيترا  متن اإل-صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ليستتتت بالستتتهل ، عنتتتدنا نتتتواه  صتتتريح  عتتتن الصتتتالل  تتت  هتتت ه األوقتتتات، لكتتتن جتتتاء متتتا يخفتتتف بالنستتتب  للتتتوقتين 
وصلى راتب  الظهر بعد العصر، إ ا  النه   ،من صلى بعد الصب  -عليه الصالل والسالم-الموسعين، أقر النب  

باب، يعنتت  إ ا تعتتارض عنتتدنا  وات األستتة يقتتوى النهتت  لمعارضتت  أحاديتتع  ، تصتتلى  يتته  وات األستتبابخفيتتف، 
وف اآلن عنتدكم الثقيتل، نجيتب مثتال محست فتادىخفيف وثقيل، ة شك أننا نتجاوز الخفيف    سبيل أننتا نت أمران

واإلشارل حمراء، ه ا مشى باعتبار ن األ ضلي  للقادم من اليسار، : إالقاعدل تقولبدءوا يضعون    الدوار إشارل، 
مشتى باعتبتار أن اإلشتارل  من اليسار، جا  هت ا متن اليستار واستتمر متا وقتف عنتد اإلشتارل، وهت اأن القاعدل معه 

هتل  ؟وهت ا عنتده قاعتدل، لكتن أ  القاعتدتين أقتوى  ه ا عنده قاعتدل، له وهو قادم من اليمين حصل حادع خضراء
قتتتف  تتت  هتتت ا المكتتتان ألن اإلشتتتارل  :القاعتتتدل العامتتت  أن األ ضتتتلي  لليستتتار، أو القاعتتتدل الخاصتتت  التتتت  تقتتتول :نقتتتول
، والعلمتتاء لهتتم أنظتتار بعيتتدل حتتول هأو ثقلتت هوالموازنتت  خفتت ن النظتتر  تت  النصتتوم بعتتين اةعتبتتارة بتتد متت ؟حمتتراء

وانتهتى اإلشتكال وقلتدناه ومشتينا،  ن والرأف وقال ه ا الكالم وأقتروهلتعامل مع النصوم، شيخ اإلسالم على العيا



وة يلتزم أحتد باجتهتاد أحتد، قبتل  ألنه من أهل النظر واةجتهاد،  يدخل بعض الكبار، رأيت بعين  وة تثريب عليه
باعتبتتار أن شتتيخ اإلستتالم قتتال والحمتتد هلل، متتا ن،  ان المةتترب بخمتتف دقتتائق، وقتتت النهتت  المةلتتظ ويصتتل  ركعتتتيأ

أحتتتد بيتتتتنقم شتتتيخ اإلستتتالم، وة أحتتتد بيتلتتتاول علتتتى شتتتيخ اإلستتتالم، لكتتتن عنتتتدنا مرجعنتتتا ومرجتتتع شتتتيخ اإلستتتالم 
هللا بتته، تعر تتون أن الظاهريتت  يتترون أن النهتت  منستتوخ، ين وعلتتى لالتتب العلتتم أن يعمتتل بمتتا يعتقتتد ويتتدالنصتتوم، 

ثت  متن ثال ونحتن حينمتا نقترر كتالم أئمت  جبتال كبتار ت  أ  وقتت، لكتن  أبدا  صتل  نه  الظاهري  يرون أنه ما  
ينبةتت  أن ة، كلهتم يقتتررون هت ا، ونتت ت  ب قتل كتتالم نرمت  بكالمهتتم عترض الحتتائ ،  الجمهتور وأتبتتاعهم منت  قتترون 
ستال ، ومتع  لتك ل أهتل العلتم بكتل بأقتواهتل العلتم، متا تكتون لديته الجترأل بحيتع ينستف يكون لالب العلم هياب أل

ولتيف متن حقتك، وألن ة، نحن نقرر ه ا الكالم ة يعن  أننا نفرض أن الشخم إ ا دخل يصل  أو ة يصل ، و 
أو جلتف واحتد تقتوم  .....عنتهبالقش  يرج  أنه إ ا صلى واحد تقتوم وتفترك  بها ه ه المس ل  ما ه  بمس ل  يرج 

قم صل، ؟ ما قال: لما جلف قال: هل صليت ركعتين -مالسالعليه الصالل و -النب   ،تشيله يصل ، مو بصحي 
وقتتام وأداره عتتن جهتت  القبلتت ، اةبتتن لالتتب علتتم  بنتته لتحيتت  المستتجد بعتتد صتتالل العصتتروقتتد شتتهدنا شتتخم صتتف ا

 تتال هتت ا وة هتت ا، اإلنستتان يعمتتل بمتتا يتتدين هللا بتته،  متتن  عتتل عنتتده نصتتوم، ومتتن تتترك عنتتده  واألب لالتتب علتتم،
 : ة تتدخل المستجد...مقرر عند أهل العلتم أنهتا متن عضتل المستائل، حتتى قتال بعضتهمنصوم،  ه ه المس ل  ال

ن تركتإن صليت مشكل ، خالفت نصوم و عظيم تقع    حر    خالفت نصوم.  ا 
رضت  هللا -هؤةء ال ين  كرهم المصنف أحاديثهم شواهد لما  كره    الباب حديع ابن عباف المترو  عتن عمتر 

؟ يعن  لتو رجعتت أو من مسند عمر يع األول هل هو من مسند ابن عبافيد، الحدحديع أب  سعو  -تعالى عنه
ة ترجم  ابن عباف المز  يضعه تحت ترجم  عمر إلى تحف  األشراا ةو بن عباف نعم مسند ا ؟وا   ؟هاه ؟عمر ا 

من  :اقلن واحد من الصحاب  مع -عليه الصالل والسالم-يعن  لو أن ابن عباف شهد حادث  واقع  حصلت للنب  
عليته الصتالل -مسند ابن عباف بال شك، لكن هنا هل هو يشهد على عمتر هت ه القصت  التت  حضترها متع النبت  

 .-رض  هللا عنه-يرويها عن صاحبها، يرويها عن عمر، إ ا  ه  من مسند عمر ، أو -والسالم
هللا بلن عملرو بلن  وخي الباب علن عللي بلن أبلي طاللب وعبلد هللا بلن مسلعود وعبلد هللا بلن عملر، وعبلد :يقول

هتؤةء رووا أحاديتع النهت ،  ،، ه ه شتواهدالعاص، وأبي هريرة وسمرة وسلمة بن األكو  وييد بن ثاب  إلى آخره
كمتت ، وتنتتزل  تت  ويتترى الظاهريتت  أنهتتا منستتوخ ، لكتتن عامتت  أهتتل العلتتم علتتى أنهتتا مح  حاديتتع النهتت  مستفيضتت ، 

 منازلها، نعم.
ملا  جلا، يلوم الخنلدا بعلد -رضلي هللا عنله-أن عملر بلن الخطلاب  -نلهرضي هللا ع-وعن عبد هللا بن عمرو 

وقال: يا رسول هللا ما كد  أصلي العصر حتى كاد  الشمس تغرب،  ،خجعل يسب كفار قريش ،غرب  الشمس
ختوضلأ للصلالة وتوضلأنا لالا خقمنا إلى بطحلان  :قال ((وهللا ما صليتاا)): -صلى هللا عليه وسلم-خقال النبي 
 ما غرب  الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ر بعدخصلى العص

صتية  نتادرل، قتد  ادرل، صتية  األداء شتهد عنتد  رجتالالصية  التت  استتعملها ابتن عبتاف صتية  األداء صتية  نت
 تالن  اء    صحي  مسلم    أحاديع الفتتنجتبحع عن حديع آخر به ه الصية  ما تجد، من نوادر الصي  ما 



ن رده إلى  الن، يعن  يرويه عن  الن وينقله عن  الن، هت ه صتي  نتادرل ينبةت  أن بن  الن رده إلى  الن، و ال
 يعتنى بها.
هت ا متن مستند  "أن عملر بلن الخطلاب جلا، يلوم الخنلدا -رضلي هللا عناملا-بن عبد هللا  عن جابر" :هنا يقتول
ةو جابر  جتابر بتن عبتد هللا هتو الحتاك  لهتا، لكتن لتو كانتت عتن  ؟ مسند جابر  ألنه يحك  قصت من مسند عمر ا 

اآلن ه  من مسند جابر يحك  ه ه القص ، ء يوم الخندق صارت من مسند عمر، عن عمر بن الخلاب أنه جا
أن عمتر بتتن الخلتاب جتتاء يتوم الخنتتدق، أو  -رضت  هللا عنهمتتا-عتن جتتابر بتن عبتتد هللا  :متا الفتترق بتين أن يقتتول

ة ؟عن عمر بن الخلاب أنه جاء يوم الخنتدق :يقول   ترق بتين الستند المتؤنن والمعتنعن متا  ت ؟ يعنت   ت   ترق وا 
ةو  قتال  -صتلى هللا عليته وستلم-ما     رق؟ يعن     حديع عن محمد بتن الحنفيت  عتن عمتار أنته متر بتالنب   ا 

قتال اإلمتام  -صلى هللا عليه وسلم-متصل، وعن محمد بن الحنفي  أن عمارا  مر بالنب   :أحمد ويعقوب بن شيب 
ة ما     رق؟و : منقلع،     رق  أحمد ويعقوب بن شيب  هل المرد    اختالا الحكم اختالا الصية  أو ة؟  ا 

ةو أو المؤن ن هل هو مثل المعنعن يعن  الخالا    السند المؤنن  ة يحتمل السما ، والل  عندنا أن  ؟ة؟ أيوه ا 
كتت  قصتت  لتتم يشتتهدها كتتون التتراو  يتترو  قصتت  شتتهدها متصتتل ، وكونتته يح ؟عمتتر بتتن الخلتتاب ة يحتمتتل الستتما 

 -عليه الصالل والستالم-منقلع ، لكن محمد بن الحنفي  ما حضر القص   ألنه لو حضرها كان صحاب ، النب  
هتتو يتترو  عتتن محمتتد بتتن الحنفيتت  عتتن عمتتار  :ة ةختتتالا الصتتية ،  لمتتا قتتالهنتتا لتترا  يهتتا،  تتاختالا الحكتتم 

يحكت   -صتلى هللا عليته وستلم-عمتارا  متر بتالنب  عتن محمتد بتن الحنفيت  أن  :، لكتن لمتا قتالاالقص  عن صاحبه
مثتل متا عنتدنا قص  لم يشهدها، وليف مرد هت ا إلتى اختتالا الصتية ،  تالجمهور علتى أن  النتا  مثتل عتن  تالن، 

 هنا، ة تختلف. 
................................... 

 وللقلتتتتتتتتتتتع نحتتتتتتتتتتتا البرديجتتتتتتتتتتت  ،ستتتتتتتتتتتووا
 

 وحكتتتتتتتتتم )أن( حكتتتتتتتتتم )عتتتتتتتتتن(  الجتتتتتتتتتل   
 وصتتتتتتتل  تتتتتتت  التختتتتتتتريو  حتتتتتتتتى يبتتتتتتتين ال

  

بتتن الصتالح عتتن أحمتتد بتتن حنبتتل ويعقتوب بتتن شتتيب  أنهتتم يتترون التفريتق لهتت ه القصتت ، قتتال الحتتا ظ اولت ا لمتتا حكتتم 
 :العراق 

................................... 
 

 كتتتتتتتتتتت ا لتتتتتتتتتتته ولتتتتتتتتتتتم يصتتتتتتتتتتتوب صتتتتتتتتتتتوبه 
 جو

 صترت ترويهتا عنت   حتدثتك بهتا الحقيقت ، يعنت  متثال  لت  قصت  متع واحتد متن المشتايخ يعن  ما انتبه إلى السبب
ةو : إن  تالن حصتل لته قصت  متع  تالن متصتل  أنها حصلت، لكن قصت  لتم تشتهدها تقتول لمتا تحكيهتا  ؟منقلعت  ا 

لكتن لمتا ترو  القص  عن صاحبها  ه  متصتل ، وحصل ل  ك ا،  : حصل ل  ك اعن  الن أنه قال :عن  تقول
أن  النتتا  حصتتل لتته كتت ا متتع  تتالن منقلعتت ، لتتيف الستتبب هتتا عتتن صتتاحبها كتت  القصتت  التتت  لتتم تشتتهدها ولتتم ترو تح

العبارل أو الصتية  األخترى أنته و كم عليها باةنقلا ، أنه يرو  القص  ولم يشهد، وح  اختالا الصية  إنما السبب 
 :ألن الستتتند المتتتؤنن حكمتتته حكتتتم المعتتتنعن، لتتتو قلنتتتا متصتتتل  وهنتتتا  هتتت  متصتتتل  يحكتتت  القصتتت  عتتتن صتتتاحبها، 

 ه ا منقلع وهو    الصحي . :نن والمعنعن قلناباةختالا بين المؤ 
ملا  جلا، يلوم الخنلدا بعلد -رضلي هللا عنله-أن عمر بن الخطلاب  -رضي هللا عناما-عن جابر بن عبد هللا "

عليتته الصتتالل -والنبتت   عمتتر يستتب كفتتار قتتري؟ "يللا رسللول هللا :غربلل  الشللمس خجعللل يسللب كفللار قللريش، قللال



يلا رسلول هللا ملا  :وقلال" ب الكفار، ة سيما من يتعدى ضتررهعلى جواز سيسمع ولم ينكر عليه،  دل  -والسالم
ةو اآلن صتتالها قبتتل الةتتروب  "كللد  أصلللي العصللر حتللى كللاد  الشللمس تغللرب بعتتد الةتتروب متتن ختتالل هتت ه  ا 

ةو  بحتتوا  [( ستتورل البقتترل17)] }َخللَذَبَحوَها َوَمللا َكللاَدوْا َيْفَعَلللوَن  ؟ قبتتل الةتتروبالجملتت  ةو ا ؟  علتتو متتا  بحتتوا ا  متتا  علتتوا؟  ا 
ت كدت أصل  العصر، يعن  ألن كاد إ ا دخل عليها النف  مثل ما هنا يكون الفعل قد وقع، لكن لو لم تثب   علوا

ةو هل وقعت   حتتى كتادت الشتمف تةترب، الصتية  تتدل علتىما كدت أصتل  العصتر  إ ا دخل النف  ؟ما وقعت ا 
لكتن  ،هتم  علتوا [( ستورل البقترل17)] }َوَملا َكلاَدوْا َيْفَعَللوَن ثتل ألنه أدخل النف  علتى كتاد، م أنه صالها قبل الةروب 

 ، يعنت  كتدت أصتل :قربوا من عتدم الفعتل، وهنتا قترب متن عتدم الصتالل قبتل غتروب الشتمف، بختالا متا لتو قتال
ةو هتل أخفاهتا  [( ستورل لتته71)] }َأَكلاَد َأْخف يَالا  :-جتل وعتال-، متا ا عتن قولته قرب أن يصل ، وهو لم يصل متا  ا 

  الساع . ؟أخفاها
 ......طالب:
ةو ، لكن نشوا قبل هل أخفاها تمام ةو ، الصية  تدل على أنه أخفاها أخفاها ؟ما أخفاها ا  تدل على  ؟لم يخفيها ا 

أكتتاد أخفيهتتا   ا  ت  قتتول بعتتض المفستترين وهتو صتتحي اإلخفتتاء، لكتتن المختر  متتن هتتمتتن عتدم اإلخفتتاء، لكنتته قترب 
}َأَكللاَد  :يعلتتم متتتى الستتاع ،  قتتد أخفاهتتا عتتن كتتل مخلتتوق،  قولتتهة  -ل وعتتالجتت-متتن عتتداه أمتتا حتتتى عتتن نفستت ، 

صلى هللا -خقال النبي   لشان تكتمل القاعدل صحيح  منضبل يعن  حتى عن نفس ، ع [( سورل لته71)] َأْخف يَاا 
 :يقتول متا صتليت، كتره بعتض الستلف أن :كره بعض الستلف أن يقتول الرجتل "((وهللا ما صليتاا)) :-عليه وسلم

، -عليتته الصتتالل والستتالم-علتتى النبتت   :قتتال ؟صتتليت يتتا أبتتو  تتالن :متتن النتتافعتتام  لمتتا صتتليت، اآلن إ ا قلتتت ل
ةو دليل على أنه صلى  ما صليت، وه ا له سلف، من السلف من كره،  :لكن يكره أن يقول ،ما صلى ؟ما صلى ا 
وأنتتتا وهللا متتتا )) ا، واستتتتدل بهتتت ا الحتتتديع:: متتتا صتتتلينبتتتاب قتتتول الرجتتتل :-رحمتتته هللا تعتتتالى-ولتتت ا تتتترجم البختتتار  

 ((وهللا ملا صلليتاا)) :-صلى هللا عليله وسللم-خقال النبي "  ا رد على من يكره مثل ه ا اللفتظو   ه ((صليتها
نته يجتب قضتاء أل ملا غربل  الشلمس" ختوضأ للصلالة وتوضلأنا لالا، خصللى العصلر بعلد بطحان خقمنا إلى :قال

وهت ا  "ثلم صللى بعلدها المغلرب  متا غربتت الشتمف قبتل المةترب،  صتلى العصتر بعتد  تصلى ،الفوائت  ورا  مرتب 
وقبتل وقتت  ،نم مفسر للنم السابق أنه صلى العصر بين المةرب والعشاء، وصالها بعد وقت صالل المةترب

ا نبينتت ،وصتتلى هللا وستتلم وبتتارك علتتى عبتتده ورستتوله .صتتالل العشتتاء، ثتتم صتتلى بعتتدها المةتترب كمتتا هنتتا، وهللا أعلتتم
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


